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Grundvatten av god 

kvalitet 
+/- +/- +/- +/-  

Myllrande våtmarker +/- +/- +/- +/-  

Levande skogar +/- (-) +/- +/- 
Vissa naturvärden i skogen kommer att 

påverkas, dock bedöms påverkan som liten.   

Ett rikt 

odlingslandskap 
+/- +/- +/- (-) 

Odlingslandskap berörs och viss del övergår till 

bebyggd mark, genom fragmentering kommer 

vissa värden att försvinna.  

Storslagen fjällmiljö +/- +/- +/- +/- Berörs inte 

God bebyggd miljö 
+/- +/- +/- +/- 

Förebyggande åtgärder har vidtagits genom att 

spara så mycket naturmark och grön 

infrastruktur som det är möjligt.   

Ett rikt växt- och 

djurliv +/- +/- +/- (-) 

Djur och växtliv kommer att påverkas, följs de 

föreslagna försiktighetsåtgärderna bedöms de 

dock inte påverkas på ett sätt att arters eller 

populationen lokalt påverkas. 

 

 

7/ Sammanställning effekter och konsekvenser 

Exploaterings-

område 

Naturmiljö MKN Vatten Odlingslandskap 

Nollalternativ Ingen påverkan Ingen påverkan Ingen påverkan 

Säter Vissa naturvärden kommer att 

försvinna främst, det handlar om de 

utpekade arter knutna till igenväxande 

kvarlevor av hävdgynnad flora samt två 

objekt med hällmarkstallskog 

Om föreslagna åtgärder genomförs 

kommer det inte att påverka MKN 

vatten.  

Ingen påverkan 

Eliseberg En talldunge kommer att försvinna.  Ingen påverkan Ingen påverkan 

Föreslagen Vissa naturvärden kommer att påverkas 

*revirstorlek för gulsparv i området 

kommer att minska samt ytan med 

silikatgräsmark kommer att bli mindre 

Om föreslagna åtgärder genomförs 

kommer det inte att påverka MKN 

vatten. 

Befintlig jordbruksmark fragmenteras 

och två åkerholmar kommer att 

försvinna.  

Tabell över konsekvens av byggnation av de olika exploateringsområdena. Färgerna i tabellen står för olika grad av konsekvens. 

Stora eller 
mycket stora 
negativa 
konsekvenser 

Märkbara 
negativa 
konsekvenser 

Små negativa 
konsekvenser 

Ingen 
förändring eller 
försumbara 
negativa 
konsekvenser 

Märkbart 
positiva 
konsekvenser 

Positiva 
konsekvenser 

aaidator
Textruta
Forts Ärende 33
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9/ Uppföljning 

Uppföljning och övervakning ska ses om en del av processen. Det är viktigt att inte arbetet försvinner efter 

miljöbedömningen utan att uppföljning och övervakning fortsätter. Uppföljning och övervakning utgör underlag för 

kunskap om miljötillståndet vid framtagandet av en ny plan eller revidering av befintliga planer och program.  

För att kunna följa upp och få relevant data till framtida revideringar och arbeten föreslås att uppföljningen sker i 

samklang med arbete som ska ske av kommunen. Genom löpande uppföljning, går det också att revidera 

antaganden och åtgärder som genomförs. Skulle en åtgärd visa sig vara mindre effektiva gällande hur miljöeffekter 

minimeras kan man på detta sätt revidera och göra bättre inför nästa steg eller nästa exploatering. 

•/ Som uppföljning föreslås att betesmarken natur följs upp under byggskedet av industritomten 

•/ Att betesmarken kontrolleras vart annat år av park och natur så att hävd sker kontinuerligt, helst i form av 

bete.  

10/Referenser: 

Enghag O. m.fl. 2013. Väsentligt samhällsintresse? Jordbruksmarken i kommunernas fysiska planering. 

Jordbruksverket. 2013:35 

Granevik M, Larsson A. 2015. Kommunens arbete med jordbruksmarkens värden – ett stödverktyg. 

Jordbruksverket. 

Hasselberg. P. 2015. Jordbruksmarkens värden. Jordbruksverket. 

Lindeberg. G. m.fl. 2017. Exploatering av jordbruksmark 2011-2015. Jordbruksverket. 2017:5 

Mattsson, J. 2019. Naturvärdesinventering Inför detaljplan Fölet/Hanebol, Åmåls kommun 2019. 

Calluna AB. 

Mattsson, J. 2019. Naturvärdesinventering Inför detaljplan Säter, Åmåls kommun 2019. Calluna AB. 

Naturvårdsverket. 2011. Vägledning för 6270 Silikatgräsmarker. Naturvårdsverket 

 

10.1!Referenser internet: 

Artdatabanken, artportalen http://www.artportalen.se/ 

Artdatabanken, artfakta http://artfakta.artdatabanken.se 

Geodataportalen https://ext-

geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/ 

Skogsstyrelsens hemsida http://www.skogsstyrelsen.se/ 

Nationella miljömål http://www.sverigesmiljomal.se 

Naturvårdsverket Natura 2000 gräsmarker https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-

miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Natura-

2000/Natura-2000-Grasmarker/ 
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2 REDOVISNING AV MILJÖBEDÖMNING

VAD ÄR REDOVISNING AV 
MILJÖBEDÖMNING?
Enligt miljöbalkens 6 kap.16§ ska det i ett beslut att anta en 
plan eller ett program som omfattas av kravet på strategisk 
miljöbedömning eller i en särskild handling i anslutning till 
beslutet ska det finnas en redovisning av:

 

• hur miljöaspekterna har integrerats i planen eller 
programmet

• hur hänsyn har tagits till miljökonsekvensbeskrivningen 
och inkomna synpunkter

• skälen för att planen eller programmet har antagits i 
stället för de alternativ som övervägts och

• vilka åtgärder som planeras för att övervaka och följa 
upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet 
av planen eller programmet medför 

Kommunen ska efter antagande av en plan eller program som 
omfattas av kravet på en strategisk miljöbedömning informera 
allmänheten och de myndigheter och kommuner som på 
grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda om 
antagandet och göra planen eller programmet, beslutet och 
den redovisning som avses i 16§ tillgängliga för dem.

Redovisning av miljöbedömningen kan ses som ett slags ut-
värdering av arbetet med den strategiska miljöbedömningen 
och detta dokument begränsas till att omfatta punkterna ovan. 
För en fullständig redovisning av de i processen inkomna syn-
punkterna samt kommunens ställningstaganden hänvisas till 
samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet som tillhör 
planen.

DETALJPLAN FÖR FÖLET/
HANNEBOL
Detaljplan för Fölet/Hannebol har tagits fram genom utökat 
förfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900 då planen 
inte bedömdes i sin helhet förenlig med den kommunala 
översiktsplanen (senare i processen även innebära betydande 
miljöpåverkan, se nedan).

Syftet med planen har varit att pröva möjligheten att skapa en 
eller flera tomter för verksamhetsändamål i ett skyltläge vid 
E45 och samtidigt möjliggöra för handel med skrymmande 
varor. Avsikten har varit att möjliggöra för såväl verksamhet 
som sådan handelsverksamhet som inte konkurrerar med 
centrumhandeln. Lokaliseringen medför ett skyltläge vid E45, 
vilket innebär att särskild vikt bör läggas vid gestaltningsfrågor 
av området samt bebyggelsen.

PROCESS
Vid undersökning om betydande miljöpåverkan i det inle-
dande planarbetet bedömde Åmåls kommun att planen inte 
antogs innebära en betydande miljöpåverkan. I undersök-
ningssamrådet delade länsstyrelsen kommunens bedömning. 
Länsstyrelsens råd inför det fortsatta planarbetet var då att 
om skyddade arter påträffas och det finns en avsevärd risk för 
att artens bevarandestatus försämras av ett genomförande av 
planen, bör genomförandet anses innebära BMP.

Under samrådet gjordes en ny bedömning utifrån påverkan 
på naturvärde som miljöaspekt och planen bedömdes kunna 
antas innebära en betydande miljöpåverkan och en strategisk 
miljöbedömning påbörjades.

Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
kombinerades med plansamrådet med länsstyrelsen. Med 
hänsyn till ovan och i samrådet övriga inkomna synpunkter 
gjorde kommunen en ny bedömning (inför granskning) att 
planen kunde antas innebära betydande miljöpåverkan. 

Detaljplan för Fölet/Hannebol har varit ute på samråd under 
perioden 2020-03-24 till och med 2020-04-15 och föremål 
för gransking under perioden 2020-09-17 till och med 2020-
10-16. Planen förväntas antas i kommunfullmäktige den 24 
november 2020.

INTEGRERING AV MILJÖ-
ASPEKTER
Bedömningen av planförslagets miljöpåverkan har varierat från 
det inledande planarbetet till och med efter samrådet. 

I den inledande bedömningen av planens konsekvenser i 
samband med undersökning om betydande miljöpåverkan 
gjordes bedömningen att planen inte antogs innebära betyande 
miljöpåverkan, vilket innebär att inte hela planarbetet har 
omfattats av en strategisk miljöbedömning. 

Dock har en bedömning av förslagets miljökonsekvenser gjorts 
löpande under hela arbetet utifrån den inledande bedömningen 
och den av länsstyrelsen i undersökningssamrådet påtalade 
eventualiteten av påverkan på miljöaspekt (naturvärde).

Inför samråd studerades två olika alternativ till markanvänd-
ning i området (se kartor på s.5 i planbeskrivningen) utifrån 
de i undersökningen identifierade aspekter som bedömdes 
kräva vidare utredning. Dessa aspekter utgör naturvärde, 
risk-transport av farligt gods, dagvatten och påverkan på MKN 
för vatten, buller och trafik. 

Inför samråd valdes att arbeta vidare med alternativ 1. Inför 
granskning har planförslaget reviderats och bl.a. har anpass-
ningar gjorts till identiferade naturvärden i betesmark inom 
området, varvid inget av alternativ 1 eller 2 utgör det slutliga 
planförslaget i sin helhet. De alternativstudier som genomför-
des har redovisats i det fortsatta planarbete i syfte att ge ökad 
förståelse för processen och bedömningar som gjorts under 
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planarbetet.

Under planens samrådsskede gjordes en ny bedömning om att 
planförslaget antogs innebära betydande miljöpåverkan och en 
strategisk miljöbedömning genomfördes med redovisning i en 
miljökonsekvensbeskrivning.

Huvudinriktningen på MKB:n, och således också kommunens 
bedömning av betydande miljöpåverkan av planen, är baserad 
på att utifrån planens innehåll och detaljeringsgrad redovisa 
konsekvenser på naturmiljö, jordbruksmark och MKN vatten, 
samt översiktligt bedöma planens konsekvenser för de relevanta 
nationella miljömålen.

Den strategiska miljöbedömningen har varit en löpande del i 
processen med planarbetet och utformande av planförslaget. 
Slutsatser i bedömningarna har arbetats in och påverkat arbetet 
med utformningen av detaljplanen för Fölet/Hannebol.

Sammantaget innebär angreppssättet att hanteringen av mil-
jöaspekterna på ett påtagligt sätt har varit intimt integrerade i 
planprocessen och framtagandet av planförslaget.

HÄNSYN TILL MKB OCH  
INKOMNA SYNPUNKTER
SAMRÅD
Planförslaget med har varit föremål för samråd under våren 
2020. Under samrådet fanns planhandlingar och övrigt pla-
neringsunderlag tillgängligt på kommunens hemsida samt på 
Norrtull. Planförslaget skickade till Länsstyrelsen, Lantmä-
teriet, övriga myndigheter och andra som bedömdes beröras 
eller ha väsentligt intresse av förslaget.

Samtliga inkomna synpunkter har redovisats i en samrådsredo-
görelse. Avsikten med samrådet var att ge möjlighet till insyn 
och påverkan samt att under samrådstiden samla in synpunkter 
som skulle kunna bidra med ytterligare kunskap.

Inkomna synpunkter berörde i huvudsak lokaliseringen av 
verksamhetsmark, omgivningspåverkan framförallt mot bostä-
der i Västra Åsen, planförslagets påverkan på centrumhandeln, 
trafikanslutning (även kollektivtrafik), planförslagets påverkan 
på naturvärde och miljö (däribland MKN vatten), hänsyn till 
hälsa och säkerhet däribland områdets stabilitet, översvämning 
till följd av skyfall och risk avseende ny bebyggelse och om-
rådets utformning utifrån transportstråk med farligt gods på 
väg. Länsstyrelsen bedömde även att en arkeologiskt utredning 
var nödvändig inför det fortsatta planarbetet. 

Med hänsyn till inkomna synpunkter och bedömning plan-
förslagets miljöpåverkan under samrådet genomfördes inför 
det fortsatta planarbetet kompletterande utredningsarbeten 
genom en arkeologisk utredning, geoteknisk undersökning 
samt kompletterande naturvärdesinventering, revidering av 
dagvattenutredning samt trafik- och trafikbullerutredning. Det 
huvudsakliga arbetet med den strategiska miljöbedömningen 
och MKB genomfördes.

Utifrån resultat från det kompletterande underlaget gjorde 
kommunen ställningstaganden kring förändringar i planför-
slaget.

För en mer specifik redogörelse av inkomna yttranden och 
bemötande av synpunkter se samrådsredogörelsen tillhörande 
detaljplanen för Fölet/Hannebol.

Förändringar efter samråd
De huvudsakliga förändringarna som genomfördes efter sam-
råd var omprövning och anpassningar efter bedömning att 
planförslaget kan antas innebära betydande miljöpåverkan med 
strategisk miljöbedömning och att planhandlingarna kom-
pletterats med en miljökonsekvensbeskrivning. Planförslaget 
ändrades genom att kvartersmarken i den södra delen av plan-
området ersattes av naturmark. På så vis minskas planförslagets 
påverkan på områdets identifierade höga naturvärde. Genom 
att istället planlägga för naturmark säkerställs att effekter och 
konsekvenser inte blir stora. Viktiga strukturer försvinner, 
men vissa torra respektive blöta delar blir kvar och därmed 
kommer arternas fortlevnad i området att säkerställas. Vidare 
skapas möjlighet för att fortsatt bedriva bete eller hackslåtter 
på marken. 

Områdets åkermark finns i en kontext och som en del av ett 
uppbrutet småskaligt landskap av åker och betesmark och 
kommer så kunna fortsätta i den södra delen som inte längre 
föreslås exploateras. Då områdets småskaliga jordbruksmark 
har varit en förutsättning för bete av området och för att 
skapa de naturvärden som finns knutet till marken bedöms 
förutsättningar för dess bevarande ges. 

Det norra naturområdet reducerades med syfte att fortsatt 
inrymma fördröjningsanläggning för planområdet utan att ta 
för mycket mark i anspråk av fastigheten Hästen 3. I denna del 
av området har inga naturvärden identifierats. I detta område 
skapas förutsättningar för att hantera dagvattnet och genom fö-
reslagna åtgärder säkerställa att MKN för vatten inte äventyras.

Ytterligare ändringar som genomfördes var att Axvägen utgick 
ur planförslaget då denna omfattas av gällande detaljplan och 
inga ändringar bedömdes krävas. Bestämmelser om skyddsåt-
gärder kopplade till risk mot transporter med farligt gods togs 
bort då bedömda säkerhetsavstånd mellan ny bebyggelse och 
väg klaras utan behov av åtgärder. Bestämmelse om markens 
höjd över nollplanet infördes på kvartersmarken och bestäm-
melse om fördröjning preciserades avseende krav på volym och 
höjdsättning. Markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar togs bort i den södra delen då dessa inte längre behövs 
när där istället föreslogs naturmark och lades till längs den östra 
sidan av kvartersmarken tillsammans med bestämmelse om att 
marken inte får förses med byggnad. I detta läge förekommer 
ledningar samt ges på så vis möjlighet för VSD-ledningar i 
området att flyttas till på endera av sidorna på kvartersmarken.

Med anledning av de ändringar som gjorts i planförslaget 
bedöms hänsyn ha tagits till miljökonsekvenser som beskrivs 
i MKB samt till inkomna synpunkter.
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GRANSKNING
Det reviderade planförslaget var föremål för granskning under 
perioden 17 september 2020 till och med 16 oktober 2020. 
Avsikten med granskningen är att ge möjlighet till insyn och 
påverkan samt att under utställningstiden samla in synpunkter 
som ska kunna bidra med ytterligare kunskap.

Planförslag med samrådsredogörelse skickades till Länsstyrel-
sen, Lantmäteriet, övriga myndigheter och andra som bedöm-
des beröras eller ha väsentligt intresse av förslaget.

Under granskningen fanns planhandlingar och övrigt plane-
ringsunderlag tillgängligt på kommunens hemsida samt på 
Norrtull. Samtliga inkomna synpunkter under gransknings-
tiden finns redovisade i sin helhet i ett granskningsutlåtande, 
med kommentarer från Åmåls kommun.

Inkomna synpunkter under granskningen berörde i huvudsak 
bedömning om behov av bearbetning och förtydligande av 
förslaget kopplat till lämplighet för hälsa- och säkerhet när-
mare bestämt hantering av risk- farligt gods, samt råd kring 
förtydligande om skyfallshantering. Behov av säkerställande av 
befintlig elnätstation genom kvartersmark för teknisk anlägg-
ning samt u-område för i området befintliga högspännings-
ledningar identifierades. Med hänsyn till inkomna synpunkter 
under granskningen gjorde kommunen ställningstaganden 
kring förändringar i planförslaget och innehållet i planförslaget 
justerades.

För en mer specifik redogörelse av inkomna yttranden och 
bemötande av synpunkter se granskningsutlåtandet tillhörande 
detaljplanen för Fölet/Hannebol.

Förändringar efter granskning
Efter granskningen genomfördes förändring av markanvänd-
ning enligt behov av säkerställande av befintlig elnätstation 
genom kvartersmark för transformatorstation med markre-
servat för allmännyttiga underjordiska ledningar för befintliga 
ledningar inom kvartersmark samt för högspänningsledningar 
på naturområde. Inom ytan för markreservatet förslås även att 
marken får användas som infart till transformatorstation. Då 
anläggningen är befintlig samt området för kvartersmark är 
begränsad i omfattning till denna funktion bedöms inte denna 
ändring vara väsentlig. Ingen ytterligare påverkan av planför-
slaget bedöms ske med anledning av denna ändring då den 
endast innebär ett säkerställande av befintlig situation, marken 
är redan ianspråktagen i enlighet med föreslagen användning. 
I övrigt genomfördes efter granskning vissa förtydliganden i 
enlighet med inkomna synpunkter kopplat till markens lämp-
lighet utifrån människors hälsa- och säkerhet närmare bestämt 
hantering av risk- farligt gods.

Ytterligare bestämmelse om att marken inte får förses med 
byggnad har införts på kvartersmark och för verksamhetsområ-
de har denna kombinerats med bestämmelse om att träddunge 
ska finnas kvar för att bevara karaktären och undvika påverkan 
av bebyggelse i denna del av området. Egenskapsgräns för be-

stämmelse om markens höjd inom kvartersmark har tagits bort.

Förtydliganden gjordes även i bestämmelse kopplat till dagvat-
tenfördröjning och hantering av skyfall. I övrigt genomfördes 
vissa förtydliganden i planbeskrivningen.

MKB 
I MKB:n sammanställdes effekter och konsekvenser av plan-
förslaget samt identifierades åtgärdsförslag med hänsyn till 
planförslagets påverkan på miljöaspekterna. Föreslagna åtgär-
der har implementerats i planförslaget som planbestämmelser 
med stöd av PBL 2010:900 och uppföljning av den strategiska 
miljöbedömningen har tydliggjorts som ansvarsområde för 
kommunen vid genomförande av detaljplanen. 

De förändringar som gjorts i planförslaget kopplat till inkom-
na synpunkter under granskningsskedet bedöms inte vara 
väsentliga och därmed inte påverka någon av miljöaspekterna 
i miljöbedömningen.

Påverkan på relevanta miljömål
Planförslaget bedöms ha positiv effekt på miljömålet ”Ingen 
övergödning” då möjlighet till förbättrad utsläppssituation kan 
uppnås genom de reningsåtgärder för dagvatten som föreslås 
i planförslaget.

Planförslaget bedöms ha viss negativ effekt på miljömålet ”Ett 
rikt odlingslandskap” då del av befintlig jordbruksmark föreslås 
övergå till annan markanvändning där bebyggelse komme att 
uppföras. Genom fragmentering kommer vissa värden att 
försvinna. Då djur- och växtlivet kommer att påverkas bedöms 
även så miljömålet ” Ett rikt växt-och djurliv”, följs de föreslagna 
försiktighetsåtgärderna bedöms de dock inte påverkas på ett 
sätt att arter eller populationen lokalt påverkas.

Större delen av övriga miljömål berörs av planalternativet men 
bedöms inte innebära varken positiv eller negativ påverkan 
(se Bilaga 1 Miljökonsekvensbeskrivning för en samlad bild).

SKÄL FÖR ATT PLANEN HAR 
ANTAGITS
Områdets lokalisering är ett resultat av en genomgång av 
olika platser baserat på kommunens behov av mark för verk-
samheter och handel i olika lägen. Detta genomfördes genom 
diskussion i etableringsgruppen i kommunen innan beslut om 
planuppdrag. Vid genomgången bedömdes även området Säter 
väster om E45 (detaljplanering pågår) samt område sydost om 
Bengtsforsrondellen vid rastplatsen, I MKB kallat Eliseberg. 
Aktuellt område (planalternativet) var det enda som bedömdes 
lämpligt utifrån belägenhet (exponeringsgrad mot E45 samt 
trafikkopplingar) och utifrån exploatörens tidplan för troligt 
genomförande. I den sistnämnda aspekten har en översiktlig 
bedömning av komplexitet för utbyggnad av infrastruktur 
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vägts in.

Vid en senare i processen gjord bedömning att planen kunde 
antas innebära betydande miljöpåverkan konsekvens bedömdes 
dessa lokaliseringsalternativ vidare i den strategiska miljöbe-
dömningen. I denna bedömning ställdes även ett nollalternativ 
mot förslagsalternativet. Nollalternativet innebar att gällande 
detaljplan fortsatt gäller och att marken nyttjas i enlighet med 
dess bestämmelser. Detta innebär att ett nollalternativ hade 
kunnat medföra exploatering (dock för annan markanvänd-
ning) i del av planområdet.

Små negativa konsekvenser bedömdes komma att uppstå i 
planalternativet, men det kan även komma att ske i övriga lo-
kaliseringsalternativ. För Säter finns naturvärdesinventering ge-
nomförd som påvisar eventuell påverkan för den miljöaspekten, 
men för Elisberg finns inte detta underlag. Detsamma gäller 
för bedömning av påverkan på miljöaspekten MKN vatten. 

Då åtgärder kan genomföras och till viss del säkerställas i plan 
genom bestämmelser och anpassningar i markanvändning, och 
att planförslagets negativa påverkan därmed bedöms vara liten 
anser kommunen att det finns skäl att anta planen utifrån dess 
syfte och bakgrund för uppdraget.

Åmåls kommun bedömer även att ett möjliggörande för eta-
blering av verksamhet är ett väsentligt samhällsintresse, då det 
är viktigt för att stärka det lokala näringslivet och den lokala 
arbetsmarknaden. Detta är en viktig fråga för kommunen som 
har en av landets högsta arbetslöshetssiffror (14% i april 2020) 
och lokaliseringen längs E45 utgör ett viktigt marknadsläge. 
Planförslaget innebär även att jordbruksmark inom planom-
rådets södra del föreslås som naturområde vilket möjliggör för 
ett framtida värnande av betesmarkens värden.

PLANERADE ÅTGÄRDER
UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING
Uppföljning och övervakning ska ses om en del av processen. 
Det är viktigt att inte arbetet försvinner efter miljöbedöm-
ningen utan att uppföljning och övervakning fortsätter. 
Uppföljning och övervakning utgör underlag för kunskap om 
miljötillståndet vid framtagandet av en ny plan eller revidering 
av befintliga planer och program.  

För att kunna följa upp och få relevant data till framtida revi-
deringar och arbeten föreslås att uppföljningen sker i samklang 
med arbete som ska ske av kommunen. Genom löpande upp-
följning, går det också att revidera antaganden och åtgärder 
som genomförs. Skulle en åtgärd visa sig vara mindre effektiva 
gällande hur miljöeffekter minimeras kan man på detta sätt 
revidera och göra bättre inför nästa steg eller nästa exploatering.

Osäkerheter som alltid finns när det gäller betesmark som om 
hävden skulle upphävas eller genom att en brukare gödslar 
eller har för högt betestryck. En åkermark är alltid beroende av 
att det finns brukare som ser att det är lönsamt att bruka och 
fragmenteras landskapet för mycket kan det tappa sitt värde 
att hålla djur i det, till fördel för denna mark är att det finns 

exakt samma marker i direkt närområde. 

Kommunen ansvarar för att genomförande och underhåll av 
allmän platsmark i området genomförs på ett sätt som inte 
påverkar miljöaspekterna negativt. Kommunen ansvar för att 
upprätthålla markanvändningen i området och för erforderlig 
tillsyn. Detta föreslås genom att betesmarken kontrolleras 
vartannat år så att hävd sker kontinuerligt, helst i form av bete.

Som uppföljning förelås att betesmarkens natur följs upp under 
byggskedet av verksamhetsmarken.

I samband med verksamhetsmarkens exploatering ska ge-
nomförande av fördröjningsanläggning ske med erforderliga 
reningsåtgärder för att omhändertagande av dagvatten ska ske 
i enlighet med angiven bestämmelse i plan och efter iordnings-
ställande klara angivna krav.
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Efter granskningsskedet 
 
PLANENS SYFTE 
Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa en tomt för verksamhetsändamål i ett 
skyltläge vid E45 och samtidigt möjliggöra för handel med skrymmande varor. Avsikten är 
att möjliggöra för såväl verksamhet som sådan handelsverksamhet som inte konkurrerar 
med centrumhandeln. Lokaliseringen medför ett skyltläge vid E45, vilket innebär att 
särskild vikt bör läggas vid gestaltningsfrågor av området samt bebyggelsen. 
 
PLANFÖRFARANDE 
Planen kommer att handläggas med ett utökat förfarande med kungörelse, samråd och 
granskning enligt 5 kap. 11§ PBL 2010:900. Planförslaget ska antas av 
kommunfullmäktige. 
 
SAMRÅDSSKEDET 
Samrådshandlingar 
Plankarta med bestämmelser, beskrivning och undersökning om betydande miljöpåverkan 
godkändes av kommunstyrelsen den 18 mars 2020, KS § 50.  
 
Remiss 
Planförslaget (Samrådshandling 2020-02-12) var utsänt på remiss under tiden 2020-03-24 
tom 2020-04-15. Kungörelse av förslaget genomfördes i Provinstidningen Dalsland (PD) 
den 24 mars. Utskicket sändes till sakägare, berörda och remissinstanser enligt sändlista. 
Planförslaget fanns under denna period tillgängligt på kommunens hemsida samt på 
Norrtull. Inkomna skriftliga synpunkter sammanställdes och redovisas i sin helhet i en 
samrådsredogörelse med kommunens kommentarer. 
 
I samband med plansamrådet genomfördes avgränsningssamråd för MKB med 
länsstyrelsen, vilket bifogas länsstyrelsens yttrande. 
 
SAMMANFATTNING AV SAMRÅDET 
Förändringar av planen som genomfördes pga. inkomna synpunkter. Samrådet visade på 
att vissa förändringar behövde göras i planen. Följande större ändringar gjordes inför 
granskning. 
 
• Planförslaget har omprövats och bedöms innebära betydande miljöpåverkan, 

undersökning om betydande miljöpåverkan har reviderats 
• En strategisk miljöbedömning med MKB genomförs 
• Kvartersmark för verksamheter och begränsad handelsanvändning (Z, H1) ersätts i 

den södra delen av naturområde (NATUR) 
• Det norra naturområdet (NATUR) har reducerats 
• Den norra gatan Axvägen utgår ur planen (GATA) 
• Bestämmelser mot störningar har tagits bort (i samrådet betecknade m1-m3). 
• Bestämmelse om markens höjd över nollplanet (+62,00) har lagts till kvartersmarken 
• Bestämmelse om fördröjning har preciserats 
• Upplysning har tillkommit genom att planavgift inte ska tas ut vid bygglovsprövning 
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• Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u) har tagits bort i den södra 

delen som nu föreslås för naturområde, medan det har tillkommit i den östra delen 
av kvartersmarken 

• Planbeskrivningen har uppdaterats enligt ändringar ovan samt enligt uppdaterat 
underlag kopplat till geotekniska förhållanden, mark, vegetation och landskapsbild, 
fornlämningar och kulturminnen, gatunät, buller, risk för skred, farligt gods, 
dagvatten och påverkan på MKN samt genomförandebeskrivning. 

• Utöver ovan har redaktionella ändringar gjorts 
 
 
Kvarstående synpunkter efter samråd 
Nedan redogörs för de som har framfört skriftliga synpunkter under samrådstiden, men 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda:  

 
• COOP Väst AB 
• Privatperson 1 
• Privatperson 2 
• Privatperson 3 
• Privatperson 4 

 
 

GRANSKNINGSKEDET 

Granskningshandlingar  
Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning och samrådsredogörelse godkändes av 
kommunstyrelsen 2020-09-16§181 med beslut om att planen kunde ställas ut för 
granskning. Till planhandlingarna hör även grundkarta, fastighetsförteckning och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Granskning 
Planförslaget (Granskningshandling 2020-07-09) har funnits tillgängligt för granskning 
under tiden 2020-09-17 till 2020-10-16 på kommunens hemsida samt Norrtull. 
Underrättelse anslogs på kommunens anslagstavla 17 september 2020 och meddelande 
skickades till sakägare och berörda.  
 
Inkomna skriftliga synpunkter har sammanställts och redovisas i sin helhet i detta 
granskningsutlåtande med kommunens kommentarer.  
 
Följande instanser/sakägare har angett att de inte har något att erinra:  

• Lantmäteriet 
• Svenska Kraftnät 
• Skogsstyrelsen 
• Polisen 

 
SAMMANFATTNING AV GRANSKNINGEN 
Granskningen har visat på att vissa förändringar behöver göras i planen med anledning av 
inkomna synpunkter. De huvudsakliga förändringar som har gjorts beskrivs nedan: 
 
Planbeskrivningen: 
• Revideringar har gjorts under rubriken ”Farligt gods” för att göra innehållet mer 

lättläst och förtydliga innehåll gällande säkerhetsavstånd och behov av åtgärder med 
anledning av risk- farligt gods. Illustration har lagts till. 
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• Ändringar har gjorts under rubrikerna ”Natur och kultur”, ”Bebyggelseområden”, 

”Spill- och dricksvatten” och ”El, telefon och IT” där illustrationer har lagts till. 
• Förtydligande angående generellt biotopskydd har gjorts under rubriken ”7 kap. MB-

Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natur 2000 m.m.”. 
• Förtydligande kring ansvarsfördelning har gjorts under rubriken ”Organisatoriska 

frågor”. 
• I övrigt har redaktionella ändringar gjorts. 
 
Plankarta: 
• Bestämmelsen ”fördröjning” har omformulerats något. 
• Användning för teknisk anläggning-transformatorstation (E1) har lagts till område för 

befintlig nätstation tillsammans med bestämmelse om högsta byggnadshöjd. 
• Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u) har lagts till för befintliga 

elledningar (högspänning) och VSD-ledningar inom och i anslutning till kvartersmark 
för transformatorstation.  

• Bestämmelse om att marken inte får förses med byggnad (prickmark) har lagts till 
inom kvartersmark (E1 och Z). 

• Bestämmelse om att träddunge ska finnas kvar (f2) har lagts till kvartersmark för 
verksamheter. 

• Egenskapsgräns för bestämmelse om markens höjd har tagits bort inom 
kvartersmark för verksamheter. 

• Egenskapsbestämmelse som reglerar att marken får användas som infart till 
transformatorstation (infart) har lagts till för att säkerställa angöring till befintlig 
sådan. 

 
 
Kvarstående synpunkter efter granskning 
I de under granskningen inkomna yttranden bedöms inga kvarstående synpunkter finnas. 
 

BESLUTSPROCESS 
Planen förväntas antas av kommunfullmäktige enligt nedan:  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut den 28 oktober 
2. Kommunstyrelsen beslut den 11 november 
3. Kommunfullmäktige beslut den 24 november 

 
Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då beslutet 
eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla 
om ingen har överklagat beslutet under den tiden. 
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LÄNSSTYRELSEN  

 

 
 
Farligt gods 
Planbeskrivningen har under rubriken ”Farligt gods” förtydligats i detta hänseende. I 
beskrivningen förtydligas att all kvartersmark inom planområdet är beläget med ett 
större avstånd än 30 meter till E45 och väg 164. Byggrätt inom kvartersmark är belägen 
över 40 meter från E45 och över 180 meter från väg 164. Det innebär att 
rekommenderade säkerhetsavstånd (anges inom parentes nedan) mellan E45 och ny 
bebyggelse klaras oavsett om bullervallen behålls (30 m), reduceras (35 m) eller tas 
bort (40 m) och några obebyggda ytor kommer därmed inte heller kunna finnas inom 30 
meter från någon av vägkanterna. Utifrån ovan bedöms inga riskreducerande åtgärder 
krävas mot E45 eller väg 164 och kommunen bedömer att marken är lämplig för 
ändamålet. Bullervallen mot E45 avses dock max reduceras till en nivå om +62,00 för 
att inte riskera att påverka E45 vid skyfall (se rubriken ”Översvämning och skyfall” i 
planbeskrivningen.). Ovanstående bedömningar har även stämts av med riskkonsult. 
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I den samlade bedömningen av risknivån för planförslaget, erforderliga riskavstånd och 
utformning av förslag till åtgärder har påverkan av utsläpp med brandfarlig vätska 
omfattats. Utbredning av ett vätskeutsläpp har således beaktats och risken är inräknad i 
ovan angivna förslag till säkerhetsavstånd. Detta har även bekräftats särskilt av 
riskkonsult inför antagande av planförslaget. 
 
Noteras. Avsnittet under rubriken ”Farligt gods” i planbeskrivningen har justerats med 
syfte att göra innehållet mer tydligt och lättläst. 
 
 
 
 
Skyfall 
Det är korrekt att bullervallen inte ska reduceras mer än till nivån +62,00 m ö h 
(RH2000), för att inte riskera att det vid skyfall kan komma att uppstå problem på E45. 
 
I granskningsförslaget tillkom bestämmelse om markens höjd över nollplanet i meter 
(RH2000) till +62,00 för verksamhetsmarken. 
Med anledning av länsstyrelsens synpunkter under samrådet uppdaterades 
bestämmelsen om fördröjning med krav på volym och höjdangivelser.  
 
Bestämmelsen fördröjning har inför antagande omformulerats till att istället för ”en 
markyta” reglera en ”en högsta marknivå”. Genom att reglera en högsta marknivå (till 
+62,00) samt att fördröjningsanläggningen ska byggas under denna nivå, tillsammans 
med krav på minsta volym (enligt beräkning för att kunna hantera ett skyfall) bedöms 
förutsättningar ha skapats för att kunna hantera ett skyfall.  
Bestämmelse om marknivåer i området har stämts av med den dagvattenkonsult som 
gjort beräkningsmodellen för området. 
Utifrån ovan bedöms erforderlig höjdsättning i detaljplaneskedet vara genomförd. Mer 
ingående höjdsättning av området kommer att hanteras i samband med projektering av 
området. 
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SGI  
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Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INKOMNA YTTRANDEN  ÅMÅLS KOMMUNS KOMMENTARER 

                                                                                                                                     
TRAFIKVERKET  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  
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LANTMÄTERIET  
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SVENSKA KRAFTNÄT  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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SKOGSSTYRELSEN 
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VATTENFALL  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Planförslaget har ändrats för att tillgodose Vattenfalls synpunkter. Kvartersmark för 
transformatorstation (E1) har lagts till (med efterfrågad area om 10x10 meter) vid 
befintligt område för nätstation och föreslås även omfattas av en bestämmelse om 
högsta tillåtna byggnadshöjd på 2,5 meter. Anpassning av kvartersmark söderut har 
gjorts till dike. Denna ändring av planförslaget bedöms inte vara väsentlig då 
anläggningen är befintlig och endast innebär säkerställande av pågående nyttjande av 
marken.   
 
Inom önskad yta (10x10 meter) för transformatorstation förekommer dels Vattenfalls 
elledningar (röda och blå tunna linjer som går in i byggnaden, se karta ovan), dels 
VSD-ledningar (röda, blå och gröna tjocka linjer norr om byggnaden, se karta ovan) 
varvid kvartersmarken föreslås omfattas av markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar (u) samt bestämmelse om att marken inte får förses med 
byggnad (prickmark) för att inte dessa ska komma att byggas över.  
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u) föreslås även enligt 
Vattenfalls önskemål för område där högspänningsledningar sträcker sig inom 
planområdets naturmark. För att nå kvartersmarken föreslås egenskapsbestämmelse 
genom att marken får användas som infart till transformatorstation (infart) över samma 
yta som u-området. 
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POLISEN  
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ÅMÅLS KOMMUNFASTIGHETER AB OCH STADSNÄT I ÅMÅL AB  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Planbeskrivningen har inför antagande uppdaterats (under rubriken ”El, telefon och IT”) 
med information om Stadsnät i Åmåls ledningar i området. 
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PRIVATPERSON 1  
 

 

 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                    

 
 

 



 

Åmåls kommun  Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-11-11  1 (1) 
 

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/144 

KS § 246 Redovisning av obesvarade motioner 
och medborgarförslag 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av 
obesvarade motioner och medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag 
som inte har beretts färdigt redovisas för kommunfullmäktige av 
kommunstyrelsen två gånger per år. 

Vid tjänsteskrivelsens datering, den 20 oktober 2020, finns sex motioner och 16 
medborgarförslag obesvarade. Vid senaste redovisningen i april 2020 fanns nio 
motioner och 12 medborgarförslag obesvarade.  

Beslutsunderlag 
- Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 oktober 2020 § 185 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 20 oktober 2020 
- Redovisning av obesvarade motioner den 20 oktober 2020 
- Redovisning av obesvarade medborgarförslag den 20 oktober 2020 

Beslutet skickas till 
Kansli- och utredningschef 
__________ 

aaidator
Textruta
Ärende 34



 

Åmåls kommun  Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret Datum Diarienummer Sida 

Ida Tornestrand 2020-10-20 KS 2020/144 1 (1) 
 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Org.nr Bankgiro Webb 
Box 62 
662 22 Åmål 

Kungsgatan 26 
Åmål 

0532-170 16   ida.tornestrand@amal.se 212000-1587 991-2353 www.amal.se

 

 

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag november 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av 
obesvarade motioner och medborgarförslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner och medborgarförslag 
som inte har beretts färdigt redovisas för kommunfullmäktige av 
kommunstyrelsen två gånger per år. 

Vid tjänsteskrivelsens datering, den 20 oktober 2020, finns sex motioner och 16 
medborgarförslag obesvarade. Vid senaste redovisningen i april 2020 fanns nio 
motioner och 12 medborgarförslag obesvarade.  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser 

Måluppfyllelse 
Den återkommande redovisningen uppfyller perspektivet att de av 
kommunfullmäktige fastställda styrdokumenten som berör kommunen i sin helhet 
alltid ska beaktas. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare den 20 oktober 2020 
- Redovisning av obesvarade motioner den 20 oktober 2020 
- Redovisning av obesvarade medborgarförslag den 20 oktober 2020 
 

Ida Tornestrand 
Kommunsekreterare 
Kansli- och utredningsenheten 

Björn Skog 
Kansli- och utredningschef  
Kommunledningskontoret 

 

 

Beslutet skickas till 

Kansli- och utredningschef 

Kommunstyrelsen 



Redovisning av obesvarade medborgarförslag

Åmåls kommunfullmäktige november 2020

2020-10-20

Diarienr Ärende Förslagsställare Remiss till Inkom Status/notering

2019/271 Minnestavla vid 

Örnäsgården över 

framstående politiska 

kvinnor i Åmål

Sten Lindström Kommunstyrelsen 2019-07-10

2019/273 Minnestavla på Kungsberget 

över Betty Jansson 

Sten Lindström Kommunstyrelsen 2019-07-10

2019/476 Riktlinjer för färdtjänst Lennart Åberg Kommunstyrelsen för beslut 2019-12-12

2020/231 Åtgärder för el, vatten och 

renhållning vid Tösse hamn 

Staffan Sindsjö Kommunstyrelsen 2020-05-28 Planeras till KSAU 2020-10-28

2020/262 Avsluta samarbete TFN Sten Lindström Kommunstyrelsen 2020-06-16

2020/271 Bekämpa jättebjörnloka Håkan Sandberg Kommunstyrelsen 2020-06-29

2020/283 Enhetlig geografisk 

begränsning i lokala 

ordningsföreskrifter

Sven-Åke Runelid Kommunstyrelsen 2020-07-06

2019/133 Namnförslag på badvik Bengt Malmén Teknik- och fritidsnämnden 2019-03-04

2019/272 Återplantering av träd längs 

med Hjeltegatan 

Sten Lindström Teknik- och fritidsnämnden 2019-07-10

2020/8 Övergångsställe på 

Ödmansgatan

Gustav Zander Teknik- och fritidsnämnden för 

beslut

2020-01-14

2020/74 Maximal hastighet på 30 

kr/tim i Åmåls tätort

Hans Andersen Teknik- och fritidsnämnden 2020-02-13 Beredd av teknik- och 

fritidsnämnden. Återremitterad 

av KSAU 2020-09-30 till 

kommunledningskontoret

2020/75 Trottoar på Kungsbergets 

östra sida längs med 

Strandgatan

Sten Lindström Teknik- och fritidsnämnden för 

beslut

2020-02-18

2020/159 Utökning av antalet hål på 

frisbeegolfbanan på Örnäs

Jonas Forsberg Teknik- och fritidsnämnden 2020-03-30

2020/275 Trafikåtgärder runt Gamla 

kyrkan

Sten Nilsson Teknik- och fritidsnämnden 2020-06-30

2020/284 Förhöjt övergångsställe 

Kvarnholmsgatan-

Strömbergsgatan

Peter Eliasson Teknik- och fritidsnämnden för 

beslut

2020-07-14

2020/341 Längre öppettider på Östby 

miljöstation

Anders Jansson Teknik- och fritidsnämnden för 

beslut

2020-09-16



Redovisning av obesvarade motioner

Åmåls kommunfullmäktige november 2020

2020-10-20

Diarienr Ärende Motionär Remiss till Inkom Status/notering

2019/257 Samlat grepp för 

museiverksamheten inom 

Åmåls kommun

Göran Karlsson (S) Kommunstyrelsen 2019-06-28

2020/38 Ta fram IT-policy för Åmåls 

kommun

Lars-Olof Ottosson (C) Kommunstyrelsen 2020-01-27

2020/245 Säkerhetsklassning av 

kommunstyrelsens ordförande

Tomas Lindström (TL) Kommunstyrelsen 2020-06-05 Planeras till KSAU 2020-10-28

2020/246 Nyval i Åmåls kommun Tomas Lindström (TL) Kommunstyrelsen 2020-06-05 Planeras till KF 2020-11-24

2017/80 Utökat intervall för 

slamtömning baserat på 

slamavskiljarens storlek samt 

antal personer i hushållet

Lars-Olof Ottosson (C) Teknik- och fritidsnämnden 2017-01-24 Planeras till KF 2020-11-24

2019/100 Kommungemensamt system för 

fordon och personal inom 

teknik- och fritidsförvaltningen

Lars-Olof Ottosson (C ) Teknik- och fritidsnämnden 2019-02-19 Teknik- och fritidsnämnden har 

överlämnat ärendet till 

kommunstyrelsen.



 

Teknik- och fritidsnämnden 
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Sida 
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§ 92 Dnr 2020-000053  

Svar på medborgarförslag om övergångsställe vid 
Ödmansgatan i Åmål 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om övergångsställe på Ödmansgatan har lämnats in av 

Gustav Zander den 14 januari 2020.   

Förvaltningen har inlett ett arbete med att se över hela Ödmansgatan utifrån 

aspekter såsom trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet gällande alla 

trafikslag.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och fritidsförvaltningens tjänsteyttrande, 2020-09-25 

Medborgarförslag, Gustav Zander, 2020-01-14 

Protokollsutdrag § 54, teknik- och fritidsnämndens arbetsutskott, 2020-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Nilsson (MP), Lars Wising (SD): Teknik- och fritidsnämnden 

beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till tjänsteyttrandet. 

________________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige Åmål 
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Teknik- och fritidsförvaltningen 
Philip Hagström 
philip.hagstrom@saffle.se 

TJÄNSTEYTTRANDE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-25 
TFNSÅ 

2020/53 

 

 
KS 

2020/8 

 

 

 
 

 

Svar på medborgarförslag om övergångsställe vid 

Ödmansgatan i Åmål 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om övergångsställe på Ödmansgatan har lämnats in av 

Gustav Zander den 14 januari 2020.   

Förvaltningen har inlett ett arbete med att se över hela Ödmansgatan utifrån 

aspekter såsom trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet gällande alla 

trafikslag. 

Teknik- och fritidsförvaltningens förslag till beslut: 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till tjänsteyttrandet. 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Gustav Zander den 14 januari 

2020. Förslagsställaren vill att det byggs ett övergångsställe på Ödmansgatan 

i höjd med Myrgatan för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-01-28 att remittera ärendet till teknik- 

och fritidsnämnden för beredning. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av teknik- och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, Gustav Zander, 2020-01-14 

Förvaltningens ståndpunkt 

Ödmansgatan har en annan trafikbetydelse idag, än när den byggdes för flera 

decennier sedan. Det är en bred gata som skulle kunna ge utrymme åt gång- 

och cykelväg på längre sikt.  

Förvaltningen har inlett ett arbete med att se över hela Ödmansgatan utifrån 

aspekter såsom trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet gällande alla 

trafikslag. Förvaltningen väger bland annat samman för- och nackdelar med 

att ta bort huvudled och istället införa högerregeln. I samband med detta ser 

vi också på vilka naturliga korsningspunkter som finns utifrån cykelvägnätet 

och vart förhöjda övergångsställen (farthinder) skulle kunna göra mest nytta. 



Säffle kommun 
Datum 

2020-09-25 
TFNSÅ 

2020/53 
Sida 

2(2) 

 

 

Parallellt med detta utförs en trafikmätning under hösten som ger oss 

uppgifter om uppmätta hastigheter, typ av trafik (personbil, tung trafik eller 

mc mm) samt mängden trafik. Det skapar ett bra underlag för fortsatt 

utredning. Utifrån utredningens resultat ämnar förvaltningen återkomma till 

nämnden med ett förslag om långsiktig trafiklösning för Ödmansgatan i 

Åmål. 

Konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnadskalkyl för en större trafiklösning på Ödmansgatan kan presenteras 

först efter färdigställd utredning. 

Arbetet med trafikförbättringar och reinvesteringar i befintliga objekt ligger 

på nämndens ansvar att hantera utifrån förutsättningarna som gives i 

befintlig budget. I de fall då ambitionsnivåerna höjs av högre instans, med 

ökade investeringsvolymer som följd och där nämnden inte kompenseras för 

ökande kapitalkostnader, innebär det en utmaning för nämnden att hantera.  

Måluppfyllelse 

Förvaltningen menar att föreslaget trafiksäkerhetsarbete bidrar till att 

uppfylla målet om att kommunala gator, gång- och cykelbanor ska upplevas 

trygga och ha god framkomlighet för alla. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Teknik- och fritidsnämndens förslag till beslut: 

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till tjänsteyttrandet. 

Helen Halvardsson 

Förvaltningschef 

Philip Hagström 

Trafikingenjör 

 

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige Åmål 



 

 

Åmåls kommun  
Protokollsutdrag  

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum  Sida 

 2020-01-28  1 (1) 
 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    

 

Dnr KS 2020/8 

KF § 11 Inlämnat medborgarförslag om 
övergångsställe på Ödmansgatan i höjd med 
Myrgatan - Gustav Zander 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera ärendet till teknik- och fritidsnämnden 

för beredning och besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in av Gustav Zander den 14 januari 

2020. Förslagsställaren vill att det byggs ett övergångsställe på Ödmansgatan i 

höjd med Myrgatan för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. 

Beslutsunderlag 

- Medborgarförslag från Gustav Zander den 14 januari 2020 

Beslutet skickas till 

Teknik- och fritidsnämnden 

Förslagsställaren 

__________ 



Medborgarförslag

det byggs ett farthinder och övergångsställe efter Ödmansgatan i höjs med Myrgatan. Detta
för att göra det säkert för mina barn att ta sig till skolan då Ödmansgatan av någon konstig
anledning är huvudled och bilar kör väldigt fort där.

Namn: Gustav Zander

Adress: Kvarngatan 2A, 662 34 Åmål

Bilaga:

Sida 1 av 1  

ADRESS

Åmål kommun
Kungsgatan 26
662 31 Åmål

TELEFON / FAX

0532 17000 / 0532 12879
E-POST OCH WEBB

kommun@amal.se
www.amal.se

mailto:kommun@amal.se
http://www.amal.se


Medborgarförslag

det byggs ett farthinder och övergångsställe efter Ödmansgatan i höjs med Myrgatan. Detta
för att göra det säkert för mina barn att ta sig till skolan då Ödmansgatan av någon konstig
anledning är huvudled och bilar kör väldigt fort där.

Namn: Gustav Zander

Adress: Kvarngatan 2A, 662 34 Åmål

Bilaga:

Sida 1 av 1  

ADRESS

Åmål kommun
Kungsgatan 26
662 31 Åmål

TELEFON / FAX

0532 17000 / 0532 12879
E-POST OCH WEBB

kommun@amal.se
www.amal.se

mailto:kommun@amal.se
http://www.amal.se
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file:///C|/Users/aaidator/Desktop/KF%20nov/Handlingar/p_39_Medborgarförslag.html[2020-11-17 17:16:06]

>>> "goran.torkildsson" <goran.torkildsson@gmail.com> 2020-09-28 10:21 >>>

Jag lämnar här ett medborgarförslag:
Föreslår en generell hastighetssänkning till 40 km/h i hela Åmåls centrala delar, allt ifrån norra infarten från Heintz, södra
infarten från fågeltornet vid Mörtebolstjärnet, från rondellen vid Drottninggatan.
Motivering: 
1) miljömässigt 
2) trafiksäkerheten, iom att så många idag inte sköter gällande regler om hur det gås och cyklas.
3) bra alternativ till fartgupp, då dessa i kombination med max hastighet 50 km/Tim utgör en miljönegativ körning, då det
bromsas och gasas före och efter dessa.

Mvh Göran Torkildsson 
Skogsvägen 3F
662 32 Åmål 
070 572 5441

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone.
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Direktionsmötet i korthet 
2020-10-29 

 

1 
 

 

 
 

1. Justerare: Ingemar Samuelsson, Uddevalla 
 

BESLUTSÄRENDEN 
 

2. Remissvar verksamhetsplan och budget 2021–23 
Information av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör 

Förslag på styrgrupp avseende långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst: 
Ingemar Samuelsson, Uddevalla, Liselotte Fröjd, Tanum, Tobias Bernhardsson, 
Färgelanda och Paul Åkerlund, Trollhättan. 
 
Direktionen beslutar 
att godkänna verksamhetsplan och budget för 2021–2023. 
att godkänna förslaget på styrgrupp avseende långsiktig finansiering av 
Kommunakademin Väst. Nätverket för kommundirektörer kommer att utse en 
arbetsgrupp. 
att godkänna förslag på formulering av finansieringsuppdraget till arbets- och 
styrgrupp avseende eventuell långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst. 
 

3. Remissvar budget delregionala utvecklingsmedel 2021 (-2023) och omfördelning 
av den kommunala medfinansieringen mellan Regionala utvecklingsnämnden 
(RUN), Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN) 
Information av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling 

Direktionen beslutar 
att godkänna budgetförslaget för de delregionala utvecklingsmedlen under 2021 (-
2023) 
att godkänna att en miljon kronor av den kommunala medfinansieringen omfördelas 
från RUN till KUN och MN (500 tkr till vardera nämnd). 
 

4. Kvartalsrapport verksamhet och ekonomi 2020-07 – 2020-09 
Information av Carina Ericson, administrativ chef. 

Direktionen beslutar 
att godkänna redovisningen för kvartal 3 2020. 
 

5. Handlingsplan för Suicidprevention 
Information av Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling. 
 
Direktionen beslutar 
att rekommendera medlemskommunerna att anta Handlingsplan för suicidprevention. 
 

6. Val av representant till Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal 
Ingen föredragning på mötet 
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Direktionen beslutar 
att utse Stefan Skoglund (S), Uddevalla, som kommunalförbundets representant till 
Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal. 

 
7. Åtgärdsvalstudie väg 161 

Information av Helen Tisell, infrastrukturansvarig 
 
Direktionen beslutade 
att godkänna upprättat remissvar. 

 
8. Åtgärdsvalstudie väg 45 Vänersborg - Mellerud 

Information av Helen Tisell, infrastrukturansvarig. 
 

Direktionen beslutade 
att ställa sig bakom remissvaret med tillägget att Helen Tisell kompletterar skrivelsen 
med vikten av anslutning i Öxnered. 

 

INFORMATIONS- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 
9. Nuläge infrastruktur och kollektivtrafik 

Information av Helen Tisell, infrastrukturansvarig, och Max Falk, Västra 
Götalandsregionen. 
 
Direktionen beslutade 
att anteckna informationen till protokollet. 

 
10. Revision delårsrapport 2020-06-30 

Information av Carina Ericson, administrativ chef. 
 

Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
att skicka tjänsteskrivelse, revisionsberättelse och granskningsrapport för information 
till medlemskommunerna. 
 

 
11. Tema: En stark och attraktiv gränsregion (mål 5 i verksamhetsplanen) 

Information av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling och Christel 
Thuresson, projektledare. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet. 
 
 

12. Aktuella Projektansökningar 



Ingen föredragning på mötet 
 
Fyrbodals kommunalförbund fortsätter vara projektägare för det kommunala nätverket 
Fiskekommunerna under tiden 2021-2023. 
 
Fyrbodals kommunalförbund har blivit beviljade medel från Tillväxtverket för 
projektet ”Hållbar besöksnäring i Väst”. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 
 

13. Aktuella delegationsbeslut 
Ingen föredragning på mötet 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 

14. Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO) 
Information av Martin Carling, förbundsordförande 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 
 

15. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden. 
 

16. Meddelanden 
 
Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst, tackar för kommunalförbundets skrivelse 
till Regeringskansliet rörande fördelning av platser till högskolor och universitet. 
 
Direktionen beslutar 
att anteckna informationen till protokollet 

 
17. Nästa möte 

 
Nästa direktionsmöte äger rum den 10 december i Trollhättan samt via Teams. 
 
Kommande möten under 2021 
11 februari 
25 mars 
6 maj 
17 juni 
23 september 



28 oktober 
9 december 

 

/Anteckningar Carina Ericson och Morgan Ahlberg  
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